مدیریت دانش ،منابع انسانی و فرهنگ سازمانی
سلطنت روایی
مدرس دانشگاه فنی و حرفهای ،دانشکده فنی و حرفهای دکتر شریعتی ،تهران
تاریخ پذیرش نهایی32/7/7 :
تاریخ دریافت مقاله32/3/32 :

چکیده
امروزه ،دانش به عنوان منبعی ارزشمند و استراتژیک یک دارایی برای سازمانها مطرح است .ارایه محصوالت و خدمات باکیفیتت ،بتدون متدیریت و
استفادهی صحیح از این منبع ارزشمند دشوار است .سازمان ها جهت کسب مزیت رقابتی نیاز به مدیریت دانش دارند و در عصتر دانتایی کته تفکتر و
اندیشه عامل تمایز و برتری است؛ جوامعی توسعه مییابند که از حیاتیترین عامل تولید یعنی منبع انسانی ،حداکثر بهرهبترداری را نماینتد .متیتتوان
گفت رمز موفقیت سازمانها ،دانشمحوری ،انسانمداری و فرهنگمحوری آنهاست و سازمانهای پویا و سرآمد ،سازمانهتای بتا فرهنتگ ستازمانی
مناسب و برانگیزاننده هستند که شرایط مطلوب کار را برای افراد فراهم میکنند .در این مقاله ،ضمن ارایهی تعاریفی از مدیریت دانش ،منابع انستانی
و فرهنگ سازمانی ،به تشریح اهمیت دانش ،چرخهی دانش ،ابعاد مدیریت دانش ،سطوح مختلف مدیریت دانتش و فرهنتگ ستازمانی پرداختته و در
نهایت با استفاده از مدلهای مختلف مدیریت دانش ،بهرهوری منابع انسانی و فرهنگ سازمانی ،راهکارهایی جهت پیادهسازی بهینهی مدیریت دانش
ارایه میگردد.
واژههای کلیدی
دانش ،مدیریت دانش ،منابع انسانی ،مدیریت منابع انسانی و فرهنگ سازمانی.

نویسنده مسوول مکاتباتsal.ravaee@gmail.com :

شماره سی و ششم  /پاییز و زمستان 3232

 .1مقدمه

دانش ،باید پیش از تصمیم گیتری در بتاره مبنتای فعالیتت متدیریت

برخی معتقدند سازمان همچون موجود زنده است که دو بعد دارد؛ بعد

دانش خود ،فرهنگ سازمانی خویش را بشناستند .و بستتر فرهنگتی

مادی و بعد غیرمادی .بعد مادی شامل :ساختمان ،تجهیتزات ،منتابع

الزم را برای اعمال مدیریت خود فراهم کنند.

انستتانی و ...استتت .بعتتد غیرمتتادی آن دربتترگیرنتتده متتواردی چتتون

 .2مبانی نظری پژوهش

فرهنگ سازمانی ،جو سازمانی ،دانشسازمانی و ...میباشد .در گذشتته

سازمان ،مجموعه ای از اجزای بههم پیوسته است کته در تعامتل بتا

هدف مدیریت بر ارتقتا کتارایی متمرکتز و ابتزار آن نیتروی یتدی و

یکدیگر در جهت تحقق اهدافی معین فعالیت میکنند .با عنایتت بته

سرمایه مادی بود .امروزه مدیران بر افتزایش بهترهوری و اثربخشتی

نظریات صاحبنظران مدیریت ،مولفههتای ستازمان فرضتی مطتابق

تاکید بیشتری دارند و به دنبال تولید و ارایه خدمات باکیفیت و رقابتی

شکل شماره  3نشان داده شده است .بنابراین ویژگتیهتای ستازمان

هستند و الزمه اصلی آن را اطالعات ،دانش ،فرهنگ و جو ستازمانی

عبارت است از:

مناسب میدانند .در ستازمانهتای امتروزی نیترویانستانی ،سترمایه

 هر سازمان از چند خردهنظام تشکیل شده است؛
 خردهنظامها ،بهصورت باز عمل نموده ،در تعامل با یکدیگر و با
محیط هستند؛
 خرده نظامها هدف یا اهداف مشترک معینی را دنبال میکنند؛
 خردهنظتام هتای یتک ستازمان بایتد در یتک ستطح باشتند و
هماهنگ عمل نمایند؛
 خردهنظامفرهنگ سازمانی وجه مشترک خردهنظامهتای دیگتر
است .بهعبارت دیگر برای به کارگیری یک نوع خردهنظام در یک
سازمان باید سطح بلوغ فرهنگسازمانی مدنظر قرارگیرد؛
 خردهنظام متدیریت ،ختود از ختردهنظتام هتای دیگتری ماننتد
مدیریت نیروی انسانی ،مدیریت مالی ،متدیریت دانتش ،متدیریت
فضاهای اداری و ...تشکیل شده است.

بیبدیل و محوریترین جز سازمان تلقی میشود.
سازمان های پویا و سرآمد ،سازمانهای با فرهنگ سازمانی مناسب و
برانگیزاننده هستند که شترایط مطلتوب کتار را بترای افتراد فتراهم
می کنند .عصر حاضر را عصر اطالعات و دانایی متیداننتد .آنچته در
این عصر مهم است؛ تبادل اطالعات و دانش است .بهعبتارت دیگتر
می توان گفت رمز موفقیت سازمانها ،دانشمحوری ،انسانمتداری و
فرهنگمحوری آنهاست و مدیران کارآمتد در دنیتای رقتابتی امتروز،
نیازمند ایجاد سازمانهای یادگیرنده ،مدیریت مطلوب دانش و ایجتاد
فرهنگ سازمانی برای شرایط پویای سازمان خود هستند.
آنچه در تصمیم گیری برای گزینش رویکرد مدیریت دانتش اهمیتت
دارد ،یافتن روش سازگار با فرهنگ سازمان است .بنتابراین ،متدیران

ساختار
تکنولوژی
اهداف

استراتژی
روشها

فرهنگسازی
مدیریت
مالی و
تجهیزات
نیروی
انسانی

شکل  .1مولفههای سازمان
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پس از ارایه تصویری از ستازمان و اجتزای متشتکله آن ،بایتد گفتت

و به سازمان کمک میکند تا از تجربیات خود بهطور مستمر بیتاموزد

امروزه سازمان ها در شرایط متحول و پویتایی فعالیتت متیکننتد .در

و خود را اصالح کند.

چنین شرایطی سازمانهایی قادر بته ادامته حیتات خواهنتد بتود کته

اودل و گری سون ( )3338مدیریت دانش را یک استراتژی که بایتد

سازگاری مناسبی با محیط داشته باشند .سازمان یادگیرنده ،ستازمانی

در سازمان ایجاد شود تا اطمینان حاصل گردد کته دانتش بته افتراد

است که شرایط درون و بیترون ستازمان را درک نمتوده و ستعی در

مناسب در زمان مناسب ارایه می شتود و افتراد آن دانتش را تستهیم

انطباق با آن دارد .سازمانی می توانتد یادگیرنتده باشتد کته فرهنتگ

کرده و از اطالعات برای اصالح عملکرد استفاده متیکننتد ،تعریتف

یادگیری و دانشمحوری در آنها نهادینته شتده باشتد .بترای نیتروی

کردهاند (احمدی و صالحی.)65 ،3233 ،

انسانی موجود و مورد نیاز ،تعریتف بتهروزی داشتته باشتد و یکتی از

باید توجه داشت سازمانها بیش از توانایی نیرویانسانی ختود دارای

مهمترین ویژگیهای نیروی انسانی که میتواند در سازمان یادگیرنده

توانایی دانش هستند .فیلسوف علم ،مایکتل پتوالنی ستالهتا پتیش

و سرآمد ایفای وظیفه نمایتد ،تتوان آن در زمینته دانتش متورد نیتاز

نوشته است« ،بیش از آنچه می تتوانیم بگتوییم متیتتوانیم بتدانیم»

سازمان است .بنتابراین یکتی از ویژگتیهتای اصتلی ستازمانهتای

(سنگه و همکاران.)034 ،3285 ،

امروزی ،پویایی آنهاست .سازمانی می تواند کارآمتد باشتد کته دارای

یعنی هر فرد دانشهای نهفتهای دارد که باید آشکار شده و در چرخه

فرهنگ سازمانی مناسب و پویا بوده و مدیریت و نیروی انستانی آن،

یادگیری سازمانی وارد گردد .دانش اعضای سازمان ماننتد جویبتاری

براساس دانشمحوری و دانشبنیانی عمتل نماییتد .امتروزه در اکثتر

است که قدرت خاص خود را دارد .از بههم پیوستتن ایتن جویبارهتا،

کتب مدیریت ،به اصطالحات منابع انسانی و مدیریت منتابع انستانی

سازمانی با قدرت رقابتی قوی و خاصیت تضایفی ایجاد میگردد کته

برخورد می کنیم .به نظتر محقتق ،اصتطالحات مزبتور ،اصتطالحات

موجب پیشبرد اهداف سازمانی میشود.

مناسبی نیستند چون منابع انستانی ستازمانهتا در درون ستازمانهتا

به اعتقاد پیتر سنگه و همکاران از این ظرفیت استفاده نمیشود .وی

نیستند ،بلکه در بیرون سازمان قرار دارنتد .بنتابراین متدیریت منتابع

می نویسد« :متاسفانه در دنیای واقعتی ،دانتش در ستیلوهای داخلتی

انسانی ،توسط مدیران برونسازمانی و محیط سازمانی مانند ستازمان

متفاوتی ذخیره میشود .سازمان ها از تالشهای مکرر و متضاد رنت

مدیریت توسعه و سرمایه نیروی انسانی ریاست جمهوری و موسسات

میبرند .مگر اینکه در چرخهای که برای توسعه دانش طراحی شتده،

و دانشگاههای تربیتکننده مدیران و به عبارت دیگر ،بازار کار نیروی

انجام بگیرند (همان.)640 ،

انسانی صورت میگیرد .و بایستی به آنچه در درون اعمال متیشتود،

سرمایه دانشی ،دارایی نهفته و پنهانی سازمان ها است که با مدیریت

مدیریت نیروی انسانی یا مدیریت سترمایه انستانی گفتته شتود .بتا

و اداره آن می توان به مزیتهای رقابتی قابل مالحظه دستت یافتت

عنایت به اهمیت نیروی انسانی در سازمان ،از آن بهعنوان برتترین و

).(Skyrme,1997

ارزشمندترین سرمایه سازمانی یتاد متیکننتد .در جامعته اطالعتاتی،

الوین تتافلر معتقتد استت ،قتدرت ناشتی از دانتایی و اطالعتات کته

نیروی انسانی کیفی که توان خالقیت و نوآوری و بهکارگیری فکر و

محصول موج سوم (جامعه اطالعاتی) است ،بهترین نوع توزیع قدرت

اندیشه دارد ،اهمیت پیدا کرده است .در چنتین فضتایی کته تفکتر و

است (احمدپورداریانی و مقیمی.)32 ،3283 ،

اندیشه عامل تمایز و برتری است ،جوامعی میتوانند توسعه یابند کته

امروزه دانش ،نزدیکترین الیه به تصتمیمگیتری بتوده و بتهعنتوان

از منبع انسانی که منشاء فکر و ایده است و حیاتیترین عامتل تولیتد

منبعی ارزشمند و استراتژیک مطرح است .ارایه محصوالت و خدمات

محسوب میشود ،حداکثر بهره برداری را کنند (قتانعبصتیری،3272 ،

با کیفیت مناسب و اقتصادی بدون مدیریت و استفاده صحیح از ایتن

.)378 -383

منبع ارزشمند امتری ستخت استت .وجتود داده بترای شتکلگیتری
اطالعات و وجود اطالعات برای ایجاد دانش ضروری است (احمدی

2ـ .1مدیریت دانش

و صالحی .)32 ،3233 ،یکتی از ویژگتیهتای ستازمانهتای ستنتی،

ماستتی )3333( 3متتدیریت دانتتش را فراینتتد متتنظم یتتافتن ،انتختتاب،

دادهمحوری بودن آنهاست .این سازمانهتا تتوان تبتدیل دادههتا بته

سازمان دهی ،پاالیش و ارایه اطالعات بهگونهای میداند که موجتب

اطالعات و تبدیل اطالعات به دانش سازمانی مورد نیاز را ندارنتد .از

بهبود و افزایش درک اعضای سازمان و تقویت حافظه سازمانی شده

این رو قادر به رقابت با سازمانهای پیشترو نیستتند .پیتتر دراکتر از
22
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دانش بهعنوان مهم ترین منبع و مبنای رقابتی جدید در قرن  33نتام

بایگانی سپرده می شود .و پس از مدتی امحا میگردد .محققانی نظیر

میبرد (زارعیمتین.)043 ،3233 ،

استار بوک ( ،)3382نلسون و وینتر ( )3383بر ایتن عقیتدهانتد کته

چند مطالعه موردی نیز در این زمینه درخور توجه است :دانتشفترد و

سازمان ها از طریق مستندات و برنامههتای روزمتره ،دانتش ختود را

شهابینیا ( )3283در تحقیق خود با عنوان بررسی رابطه بین فرهنگ

کسب میکنند که در سوابق سازمان خاصی قرار دارند.

سازمانی و استقرار مدیریت دانتش (مطالعته متوردی شترکت توزیتع

روشی که از طریق آن دانش مستندات و برنامههای روزمره مختلتف

نیروی برق معاونت اجرایی شمال شرق تهران) پن مولفه تیمسازی،

با هم منسجم و هماهنگ شده و دانش جدید خلق میشود ،بهوستیله

یادگیری ،مذاکره و گفتو گو ،حمایت مدیریت عتالی در ارتباطتات را

سوابق و فرهنگ سازمانی شکل میگیرد (خیرانتدیش و افشتارنتژاد،

مولفههای فرهنگ سازمانی و تبدیل ایده ،ذخیره دانش ،انتقال دانتش

 .)34 ،3282یکی از مسایل مبتال به سازمانهای سنتی ،عتدم توجته

و تولید دانش بهعنوان مولفههتای استتقرار متدیریت دانتش در نظتر

به بهسازی نیتروی انستانی استت .بترای موفقیتت در دنیتای امتروز،

گرفتند .تحلیل دادهها نشان داد کته وضتعیت تتیمستازی ،متذاکره و

سازمان ها نیازمند رویکرد مدیریتی متفاوتی نسبت به مسایل سازمان

گفت وگو ،ارتباطات ،حمایت متدیریت عتالی و یتادگیری در شترکت

و کارکنان هستند .حفظ و نگهداری کارکنان ستازمان هتا و پترورش

فوقالذکر بهگونهای است که زمینه الزم برای استقرار مدیریت دانش

ظرفیت یادگیری آنان ،نقتش تعیتینکننتدهای در موفقیتت و کستب

در سازمان را مهیا نمیکنتد .یافتتههتای ستید جتوادین و همکتاران

مزیت رقابتی برای سازمان دارد.

( )3283در مطالعتته متتوردی در شتترکت ملتتی پتتاالیش و پختتش

یکی از روشهای بهسازی نیرویانسانی ،تسهیم دانشسازمانی است.

فرآوردههای نفتی ایران ،حاکی از ارتباط معنادار بین فرهنگ سازمانی

این تسهیم دانش باید به سادگی اتفاق بیفتد .مرزها و سازمانها نباید

و مدیریت دانش بوده ولتی وضتعیت فرهنتگ ستازمانی و متدیریت

مانع جریان اطالعات شوند و باید افراد مشتاق یادگیری شوند و توان

دانش در جامعه مذکور ضعیف ارزیابی گردید.

درک دیدگاه های مختلف را داشته باشند (سنگه و همکتاران،3285 ،

بنابراین برای اینکه سازمانی بتواند رقابتی مناسب با رقبا داشته باشد،

.)665

باید به سازمان یادگیرنده تبدیل شود .از این رو بهقتول زارعتیمتتین

از این رو سازمان باید محیطی یادگیرنده برای ارتقای نیترویانستانی

«خلق و توسعه دانش در ستازمانهتا در جهتت تبتدیل ستازمان بته

فراهمکند .بهعبارت دیگر سازمان یادگیرنتده بتر اهمیتت و ضترورت

سازمان یادگیرنده مورد توجه متدیران استت» (زارعتیمتتین،3233 ،

آموزش همهجانبه و مستمر کارکنان تاکید دارد (صتباغیان و اکبتری،

 .)043گاروین سازمان یادگیرنده را سازمانی میداند که دارای توانایی

.)623 ،3283

ایجاد ،کسب و انتقال دانتش استت و رفتتار ختود را طتوری تعتدیل

باید توجه داشت که مدیریتدانش بایستی به بخشی از وظایف همته

میکند که منعکسکننده دانش و دیدگاههای جدید باشد (صباغیان و

کارکنان تبدیل شود .هم چنین فرصت ،تمایل ،مهارت و توانایی موارد

اکبری.)647 ،3283 ،

مهمی هستند که برای انجام امور مدیریت دانش الزماند (احمتدی و

سازمانهتای یادگیرنتده نته تنهتا ستازمانهتایی هستتند کته تتوان

صالحی.)330 ،3233 ،

بهره گیری از دانش موجود نیروی انستانی را دارنتد بلکته بتا تمهیتد

نکته ای که برای انجتام موفقیتتآمیتز متدیریتدانتش در رابطته بتا

مقدمات و مدیریت مناسب دانش سازمانی ،توان دانشآفرینی را نیتز

منابع انسانی وجود دارد ،ایجاد یا بروز رفتار مناسب (بهرهور) در انسان

دارند .مدیریت موثر دانتش متدیریتی متیدانتد کته بتا بتهکتارگیری

در زمینتته متتدیریت دانتتش استتت (شایستتتگی رفتتتاری) .شایستتتگی

ساختارها و فرایندهای مناسب امکان دانشآفرینی را فراهم میستازد

رفتاری انسانی ،از راه برقرای پیونتد مناستب بتین سته عنصتردانش،

(الوانی.)034 ،3288 ،

انگیزش و ساختار بروز مییابتد .بنتابراین ،دانتش ستازمانی ،یکتی از

پیتر سنگه معتقد است یادگیری از تجربه در چرخه بهدست متیآیتد.

سرمایههای اصلی ستازمان استت و پایتدارترین منبتع بترای توستعه

مثال افراد کار میکنند ،مشاهده میکنند ،نتتای را نشتان متیدهنتد،

سازمانی محسوب میگردد.

نتیجه میگیرند ،کار جدیدی برای اجرا برمیگزینند ،از ایتن تصتمیم

2ـ1ـ .1سطوح مدیریت دانش

یاد میگیرند و دوباره بهمرحله انجام کار بازمیگردند (.)3285، 646

احمدی و صالحی ،سطوح مدیریت دانتش را بتهصتورت زیتر بیتان

یکی از مشکالت اصلی سازمانهای سنتی که دارای مدیریت روزمره

کردهاند:

هستند و به موضوع مهم مدیریت دانش توجته ندارنتد ،عتدم مستتند
سازی تجربیات است .با رفتن مدیران و کارکنان ،تمام تجربیتات بته
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 اشاعه دانش که ایجاد فضای اعتماد و فرهنگ تسهیم در اینجا
مطرح است؛
 یکپارچهسازی دانش؛
 انتقال دانش به کسب و کار (احمدیوصالی)356 ،3233 ،؛

فرهنگ تسهیم دانش در دستگاههای دولتی دارای بودجه استتانی در
استان قزوین دارند.
2ـ1ـ .2مدل بهرهوری منابع انسانی در مدیریت دانش

مدیریت دانش نباید صرفا به مراحلی ماننتد کستب ،حفتظ و کتاربرد

در مدل بهرهوری منابع انستانی عوامتل متوثر عبارتنتد از :خواستتن،

دانش بپردازد .مدیریت موثر دانش ،مدیریتی است که با بهکتارگیری

توانستن و امکان داشتن .هر چه این عوامل در سازمان بیشتر باشتند

ساختارها و فرایندهای مناسب ،امکان دانتشآفرینتی را فتراهمستازد

به همان نسبت بهرهوری منابع انسانی بیشتر خواهد بود.

(الوانی .)033 ،3288 ،مدیریت دانش کسب دانش درست برای افتراد

برای اینکه کارکنان از شایستگی رفتاری مناسب برخوردار شوند ،باید

مناسب در زمان صحیح و مکان مناسب است .بتهگونتهای کته آنتان

بین سه عنصر دانش ،انگیزش و ساختار پیوند مناسب برقرار شود .در

بتوانند برای دستیابی به اهداف سازمانی بهترین استفاده را از دانتش

مورد کارکنان همواره این سوال مطرح است که افراد توانتایی انجتام

ببرند (زاهدی و نجاری.)3287 ،

چه کارهایی را دارند و چه کارهایی بایستی انجام شود .پاسخ به ایتن

هدف اصلی در مدیریت دانش ،تلفیق دانش بیرونی و درونی سازمان

مسایل نشاندهندهی مقوله توانستن استت .بتهکتارگیری دانتش بته

بهمنظور حل چالشهای محیطی و سازمانی استت و در پتی توستعه؛

انگیزه فردی که یک عامل درونی است بستگی دارد و نشانگر بحت

تسهیم و بهکارگیری دانش در سازمان برای کسب و نگهداری مزیت

خواستن است .در ضمن ساختار سازمانی نیز باید حامی دانش باشد و

رقابتی است ) .(Petersen, 2002سیستم مدیریت دانش به عنتوان

فضایی را جهت پیادهسازی و بهکارگیری آن فراهم کنتد (احمتدی و

یک ابزار ارتقای بهره وری می تواند با سایر اقتداماتی کته در جهتت

صالحی.)383 ،3233 ،

ارتقاء عملکرد و بهرهوری سازمان انجام میشتود ،هماهنتگ شتده و

2ـ1ـ .3مدل راهبردی مدیریت دانش

به صورت مکمل عمل نماید .رمتز موفقیتت ستازمان در بهترهوری و

مدل راهبردی مدیریت دانش بر چهار عنصر اصلی نفوذ دانش ،مبانی

مدیریت دانش است .در هر دوی آنها منابع انسانی نقش مهمتی ایفتا

دانش ،کاربردهتای دانتش ،ارتقتاء و بتازنگری دانتش مبتنتی استت

می کنند .امروزه مدیران تالش می کننتد از طریتق متدیریت دانتش،

).(Debowski, 2006, 23

دانش انباشته در ذهن اعضای سازمان را استخراج نمتوده و آن را در

درواقع بح نفوذ و تاثیرات دانش ،ایجاد و حفظ و نگهتداری آن بتا

میان تمامی افراد تسهیم نمایند تتا دانتش ذخیتره شتده در سیستتم،

چالشهای ارزشی و باوری ستازمان ستروکار دارد .بتدین معنتی کته

تبدیل به منبع قابل استفاده دایمی شود و مزیت رقابتی پایدار ایجتاد

زمینه های سازمانی در اینجا مطرح می گردد .در مقوله مبتانی دانتش

نماید ).(Davenport, 1998, 127

هم ،شناسایی و پرورش ارزشهای پشتتیبانیکننتده در بتین نیتروی

مدیریت دانش بر افراد و تعامالت آنها تمرکتز دارد .خلتق و تستهیم

انسانی سازمان تحتت لتوای متدیریت منتابع انستانی ستازمان قترار

دانتتش ،حاصتتل تعتتامالت انستتانهتتا در حتتین کتتار استتت .از ایتتنرو

میگیرد (احمدی و صالحی.)337 ،3233 ،

مدیریت دانش ابتدا باید افراد را به اطالعات مرتبط کند .ایتن ارتبتاط

2ـ .2فرهنگ سازمانی

شامل فرایند ها و تشویق الزم برای افراد است که نته صترفا بترای

فرهنتتگ ستتازمانی مجموعتتهای از باورهتتا ،نگتترشهتتا ،فرضتتیات و

ایجاد اعتماد و استفاده از اطالعات موجود ،بلکه بتهدنبتال آن ،بترای

روشهای انجام کار است که در اعضای سازمان ،مشترک بوده و بته

سهیم شدن در منبع جهانی اطالعات میباشتد (احمتدی و صتالحی،

اعضای جدید نیز آموزش داده میشود و بخش نانوشته سازمان است

.)28 ،3233

(دری .)72 ،3233 ،کریس آرجریس ،فرهنگ سازمانی را نظامی زنده

رهنورد و صدر ( )3288در پژوهشی بهبررسی رابطته ادراک فرهنتگ

میخواند و آن را در قالب رفتاری که مردم در عمتل از ختود آشتکار

تسهیم دانش کارکنان بتا عوامتل ستازمانی در دستتگاههتای دولتتی

میسازند؛ راهی که بر پایه آن ،بهطور واقعی میاندیشتند و احستاس

پرداختند .جامعه آماری تحقیق متذکور ،ستازمان هتای دارای بودجته

میکنند و شیوههایی که به طور واقعی با هتم تعامتل دارنتد ،تعریتف

جاری استانی استان قتزوین بتوده استت .براستاس یافتتههتای ایتن

میکند( .فرجیمالئتی و همکتاران .)30 ،3233 ،فرهنتگ ستازمانی،

پژوهش ،تعهد مدیریت به تسهیم دانتش ،وجتود تکنولتومی مناستب

مفهومی پویا استت کته در طتول زمتان دستتخوش توییتر و تحتول

برای تسهیم دانش ،اعتماد ،اندازه سازمان ،فضتای تعامتل اجتمتاعی،

میگردد (قلیپور سلیمانی .)350 ،3283 ،اساسا فرهنتگ ستازمانی از

ساختار پاداش و تفاوت در موقعیت ارتباط ،رابطه معنتاداری بتا ادراک

سه منبع سرچشمه میگیرد:
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 .3باورها ،ارزشها و فرضیات بنیانگذاران؛
 .3تجارب آموخته شده توستط اعضتای گتروههتا بتهعنتوان اجتزای
سازمان در طول زمان؛
 .2باورها ،ارزش ها و فرضیات جدید که توسط اعضاء و رهبران جدید
وارد سازمان میشوند ).(Greenberg & Baron, 2000

فرهنگ سازمانی ،نیرویتی استت کته افتراد را در ستازمان بتهعمتل

محیط درون سازمانی و بترون ستازمانی بتر فرهنتگ ستازمانی تتاثیر

وامی دارد و تاثیر قوی و نافذی بر همه اجزای سازمان داشته و نقتش

میگذارد .فرهنگ سازمانی از طریق توییر نظامهای داخلی و بیرونتی

بارزی در خلق و شکوفایی دانش ایفا میکنتد .فرهنتگ ستازمانی از

سازمان قابل توییر و تحول است .فرهنگ هم بتهعنتوان داده و هتم

جمله عوامل مهم اثر گذار بتر اثربخشتی ستازمان و متدیریت دانتش

به عنوان ستاده عمل میکند ،یعنی فرهنگ سازمانی محصتول نظتام

است .شکلگیری مدیریت دانش ،نیازمند اعتالی فرهنتگ ستازمانی

فکری و اقدامات گذشته و از طرفی عنصر اصلی شکلدهی و هدایت

است (سیدزاده.)3283 ،

اقدامات آینده است (زارعیمتین .)246 ،3233 ،فرهنگ ستازمانی بتا

با بررسی و توییر فرهنگ و ایجاد یک فرهنتگ ستازمانی مناستب و

رفتار فردی و سازمانی گره خورده است.

انعطافپذیر میتوان بهتدری الگوی روابط بتین افتراد را در ستازمان

2ـ2ـ .1عناصر و اجزای تشکیلدهنده فرهنگ سازمانی

توییر داد و از مدیریت دانش بهعنوان یک مزیت رقابتی بهره گرفت.

براستتاس تحقیقتتات رابینتتز ،هفتتت ویژگتتی اصتتلی کتته در مجمتتوع

در مدیریت دانش ایجاد فرهنگ مبتنی بر دانتش از اهمیتت اساستی

دربرگیرنده جوهر و ماهیت فرهنگ سازمانی است ،بیان میشود:

برخوردار است .بدین ترتیب که داشتن نگرش مثبت نسبت به دانش

 .2سطح سوم ،مجموعه الگو های رفتاری است .در واقع آنچته
در ستتازمانهتتا مشتتاهده متتیشتتود شتتامل شتتیوه متتدیریت،
سازماندهی ،نوع ارتباطات و رهبری می باشتد (زارعتی متتین،
.)242 ،3233

و نداشتن هراس از تسهیم آن با دیگران به علت ترس از دست دادن

 .3نوآوری و پذیرش ریسک :میزانی که هر کارگر ،ریسکپذیر
بوده و برای نوآوری سازمانی از خود واکنش نشان میدهد؛
 .3توجه به جزییات :سطحی که از هر کارگر انتظار میرود تا با
دقت و توجه کامل ،جزییات را تجزیه و تحلیل کند؛
 .2نتیجهگرایی :میزانی است که یک مدیر به نتتای و پیامتدها
تمرکز میکند ،بهجای اینکه روی تکنیکها و رویههای بهکتار
گرفته شده برای بهدست آوردن آن پیامدها تمرکز کند؛
 .0توجه بته افتراد (متردمگرایتی) :میزانتی کته یتک متدیر در
تصمیمگیری به پیامدهای آن برای کارکنان نیز میاندیشد.
 .6تیمگرایی (همکاری) :تا چه حتدی فعالیتتهتا ،بته صتورت
تیمی ،سازماندهی شده به جای اینکه بر پایه افتراد ستازماندهی
شود؛
 .5جسارت :میزان جسارت و رقابت جویی افراد ،به جای اینکته
سهل انگار باشند؛
 .7ثبات :میزانی که فعالیتهای سازمان بر حفظ وضتع موجتود
در مقایسه با رشد تاکید می کند.

قدرت ،باید در مجموعه ارزشها ،باورها ،ادراکات و شتیوه اندیشتیدن
افراد گنجانده شود.
2ـ2ـ .3انواع فرهنگ سازمانی

دیل و کندی ،3فرهنگ سازمانی را به فرهنگ قوی و فرهنگ ضعیف
تقسیم کردهاند .فرهنگهای قوی بر رفتتار کارکنتان تتاثیر بیشتتری
داشته و با کاهش ترک خدمت ،ارتباط مستقیم بیشتری دارد .صتفت
مشخصه فرهنگ قوی ،مشترک بودن در مفروضات و ارزشها است.
هرچه اعضاء ارزش های اساسی را بیشتر بپذیرند و تعهدشتان بته آن
ارزش ها بیشتر باشد ،فرهنگ ستازمانی قتویتتر خواهتد بتود .آنتان
استدالل کردند که از طریق توسعه فرهنگ قوی می تتوان موفقیتت
سازمان را افزایش داد .چهار عنصتر یتک فرهنتگ قتوی عبارتنتد از
ارزش ها ،قهرمانان ،آداب و رسوم و شبکه فرهنگی .فرهنگ ضتعیف
نیز فرهنگی است که تعداد اعضای متعهد و میتزان تعهتد آنتان کتم

هر یک از این خصیصهها روی پیوستاری از باال تا پایین قرار دارنتد.

است .دنیسون2در طبقه بندی خود ،رابطه بین فرهنگ و استتراتژی را

اگر سازمان بر مبنای این هفت خصیصه ،ارزیابی شود ،تصویری کلی

مورد توجه قرار داده و معتقد است با توجه به میزان توجه سازمان به

از فرهنگ بهدست میآید .این تصویر ،فهم مشترکی از چگونه رفتتار

امور داخلی یا خارجی ،چهار فرهنگ شکل میگیرد:

کردن ایجاد خواهد کرد (خندان و همکاران.)84 ،3233 ،

 .3فرهنگ انعطافپذیر ،0این فرهنگ از نظر نیتازهتای محیطتی،
انعطافپذیر بوده و به محیط بیرونی توجه دارد (بهدنبال تامین نیاز
های مشتریان) .چنین سازمانی تتوان تجدیتد ستاختار را دارد .در
ضمن در این فرهنگ ،هنجارها و باورها مورد تایید قرار میگیرند
تا بتوان بهوسیله آن محیط را مورد شناسایی و تفسیر قرار داد؛
 .3فرهنگ رسالتی ،6سازمانی که چنتین فرهنگتی بتر آن حتاکم
است از نظر تاکید استراتژیک به محیط خارجی توجه میکند ولی

2ـ2ـ .2سطوح فرهنگ سازمانی

سطوح فرهنگ سازمانی عبارتند از:
 .3سطح اولیه و پایه ،که شامل اعتقتادات و باورهتای اساستی
است.
 .3سطح دوم آن ،ارزش ها نام دارد.
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الزامی در خود نمیبیند که به سرعت نیازهتای محیطتی را توییتر
دهد؛
5
 .2فرهنگ مشارکتی  ،تاکید ایتن فرهنتگ ،دخالتت و مشتارکت
دادن در کارهتتا بتتا توجتته بتته انتظتتارات در حتتال توییتتر محتتیط
برون سازمانی است .هدف سازمان ،پاسخگویی سریع به محتیط و
افزایش بازدهی است؛
 .0فرهنگ ثبات ،7سازمانی که چنین فرهنگی بر آن حتاکم باشتد
بر امور درونسازمانی تاکید می کند و میکوشد خود را در محتیط
ثابت فرض کند و از نظر رفتار نوعی تداوم رویه را در پیش بگیرد.
در چنین سازمانی افراد مشارکت چندان فعالی ندارند ولی به تداوم
در رفتار ،سازگاری افراد با سنتهای مرسوم ،همکاری و اشتتراک
مساعی اهمیت زیادی داده میشود.

 .8توجه به امر آموزش و توسعه منابع انسانی و تحقیتق و
پژوهش از ویژگیهای بارز سازمانهای موفق است؛
 . 3احساس تعلق و وابستگی کارکنان در چنین سازمانهتایی
باالست؛
 .34پذیرش افکار و عقاید و طرحهتای ختوب کارکنتان و
تشویق آنان به ارایته طترح از خصوصتیات ستازمانهتای
موفق است؛
 .33استقالل مدیران این ستازمان هتا و احستاس امنیتت
شولی در سطح باال از دیگر ویژگیهای ایتن ستازمانهتا
است.

پیتتترز و واتتترمن 8نیتتز تتتالش کردنتتد تتتا ابعتتاد فرهنتتگ ستتازمانی

طبق نظر آنان ،موسسات موفتق دارای سلستله مراتتب اداری انتدک

شرکتهای موفق را مشخص کنند .آنان شصت و دو سازمان را کته

بوده ،سازماندهی آنها بتهطتور ارگانیتک استت ،از قواعتد و مقتررات

از سوی کارکنان و متخصصان سازمانی ممتاز ارزیتابی شتده بودنتد،

محدودتری برخوردارند .کلیه اعضای آنها ارزشهای موسسه را درک

مطالعه نمودند ،سپس زمینههایی را که مشخصکننده فرهنتگ ایتن

کرده و بتاور دارنتد کته کلیته متوارد فتوق باعت ترغیتب ،ابتداع و

سازمانهای موفق بوده را به شرح زیر مشخص کردند .3 :تمرکز بتر

ریسکپذیری است (پرچ و همکاران.)3233 ،

عمل .3 ،روابط تنگاتنگ با مشتری .2 ،خود مختاری .0 ،بهره وری

 .3پیشینه پژوهش

از طریق افراد .6 ،تجتانس ارزشهتا .5 ،تبحتر در کتار .7 ،ستاختار

تاکنون تحقیقات و پژوهشهای زیادی به مقولته متدیریت دانتش و

ارگانیک .8 ،نوآوری (پرچ و همکاران .)530 ،3233 ،همانگونه کته

فرهنگ سازمانی پرداختهاند:

دیده میشود در این مضامین فرهنگی براهمیت افراد ،همچون روابط

نتای به دست آمده از تحقیقتات مختلتف ،حتاکی از رابطته مثبتت و

تنگاتنگ با مشتریان ،بهرهوری و تجانس و ارزشهای سازمانی تاکید

معنی دار بین فرهنگ ستازمانی و متدیریت دانتش استت (گتودرزی،

می شود .طبق تحقیقات پیترز و واترمن ،دالیل موفقیت ستازمان بته

3288؛ کشتتاورزی و رمضتتانی3283 ،؛ بیتتدختی و همکتتاران3234 ،؛

شرح زیر است:

قلتاش و همکاران .)3234 ،تحقیق دیگری ضمن تایید یافته متذکور،

 .3در تمامی این سازمان ها ،متدیری الیتق و کتاردان در

نشان داد که رسالت سازمانی دارای بتاالترین ضتریب همبستتگی و

راس سازمان قرار گرفته است؛

تولید دانش کمترین ضتریب همبستتگی را داشتتهانتد( .نیتکپتور و

 .3این سازمان ها باور دارند کته مهتم تترین و بتا ارزش

سالجقه .)3283 ،همچنین بین ابعاد ساختاری و فرهنگتی ستازمان و

ترین سرمایه آنها ،منابع انسانی است؛

مدیریت دانش ارتباط معناداری وجود دارد .ایتن ارتبتاط بتا تمرکتز و

 .2ارتباط در کلیه سطوح ستازمان ،صتمیمی ،غیررستمی،

رسمیت ،منفی و بتا جریتان ارتباطتات و تستهیم دانتش و یتادگیری

دوستانه و صادقانه است؛

مستمر ،مثبت است (جعفری و همکاران.)3234 ،

 .0انگیزش نیروی انسانی ،از طریق اعتماد به افراد ،انتظار

قلیزاده ( )3282در پژوهشی به بررستی جایگتاه متدیریت دانتش در

بازدهی و تولید و بهرهوری در سطح باال ،احترام به افراد و

دانشگاه فردوسی مشهد پرداخته است .نتای این تحقیق میتدانی کته

مشارکت کارکنان در کارها ایجاد می شود؛

بر روی مدیران دانشگاه انجام شده است نشان میدهد میان فرهنگ

 .6اکثریت این سازمان ها به کیفیت تولید حساسیت نشان

سازمانی و درونیسازی و برونی سازی مدیریت دانش رابطه معناداری

میدهند؛

وجتتود دارد .زاهتتدی و نجتتاری ( )3287در پژوهشتتی نشتتان داد کتته

 .5این سازمانها نستبت بته نتوآوری محصتوالت توجته

بهره وری منابع انسانی و متدیریت دانتش در ارتبتاط بتا هتم بتوده و

زیادی دارند؛

همدیگر را تکمیل می کنند و مدیران بدون توجه به هر کدام از آنهتا

 .7ارزشیابی بسیار دقیقتی از کتار و عملکترد هتر فترد در

نمی توانند موفق باشند .پژوهش برومند و رنجبری ( )3288نیز بیانگر

سازمان وجود دارد و کارکنان برجسته شناسایی میگردند؛

این مساله است که اقدامات راهبردی مدیریت منابع انسانی بتهطتور
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مثبتی با عملکرد مرتبط است .همچنین اقدامات راهبتردی متدیریت

یادگیرندگی سازمان باشتند .الزمته یادگیرنتدگی ستازمانهتا ،وجتود

منابع انسانی به طور مثبتی با ظرفیتت متدیریت دانتش رابطته دارد.

فرهنگ فعال و نیروی انسانی توانمند و با انگیزه و مدیریت کارآمد و

ظرفیت مدیریت دانش بر رابطه بین اقدامات راهبردی مدیریت منابع

موثر است .سازمانها برای افزایش تولید و ارایه محصول و خدمات با

انسانی و عملکرد نوآوری نیز تاثیر میگذارد.

کیفیت و رقابتی ،باید از دستاوردها و نتوآوریهتای علتم متدیریت از

سید نقوی ،و همکاران ( )3283در تحقیق خود که جامعه آمتاری آن

جمله آخرین نظریات مدیریت دانتش ستازمانی و فرهنتگ ستازمانی

را متخصصان منابع انسانی و تحقیق و توستعه بانتک ملتت تشتکیل

بهره مند باشند .با نهادینه شدن فرهنگ سازمانی مطلتوب متی تتوان

میدادند؛ به این نتیجه رسیدند که مدیریت دانش کامال در رابطه بین

مدیریت دانش را در سازمان مستقر کرد .بهعبارت دیگر رابطته بلتوغ

فرهنگ و اثربخشی سازمانی و بهطور نسبی در رابطه بتین راهبترد و

فرهنگ سازمانی با استقرار و اجرای مدیریت دانش ،رابطته مستتقیم

اثربخشی سازمانی نقش میانجی بازی متیکنتد .نوناکتا و همکتاران

است .با اعمال مدیریت دانش ،ورودیهای ستازمان بتهعنتوان داده،

( )3446در پژوهشی به بررسی تاثیر فرهنتگ ستازمانی بتر متدیریت

بهطور منظم و علمی ،جمعآوری ،مستندسازی و تحلیل میشوند و به

دانایی شرکت هوندا پرداخته و نتیجه گرفتنتد تتا فرهنتگ ستازمانی

اطالعات تبدیل می گردند .درواقع در این رویکرد ،دادهها ،تجربیات و

حاکم بر سازمان متحول نگردد ،ایجاد و هدایت دانتایی هتای جدیتد

دانش سازمانی ،نه در سیلوهای مختلف بلکته در یتک ستیلو تحتت

نتیجه نخواهد داد .پژوهش حاضر از نوع توصیفی بتوده و اطالعتات

عنوان دانش سازمان ذخیره میشود .بهعبارت دیگر دانتش نیروهتای

مربوط به پژوهش به روش کتابخانهای گردآوری شده است.

انسانی سازمان شناسایی و تولید شده و بین افراد تسهیم میشود .بتا

 .4تجزیه و تحلیل دادهها و نتیجهگیری

یکپارچهسازی دانش های تولید شده ،دانش گروهی و سازمانی تولیتد
می گردد .با مدیریت مناسب دانش فردی و گروهی ،شناخت بایدها و

در عصر اطالعات و دانایی ،مدیریت دانش ابزار و پایه اصلی رهبتری

نبایدهای سازمانی ممکن می شود .گترایش و رویکردهتای فتردی و

و تصمیم گیریهای هوشمندانه محسوب متیشتود و ایتن امکتان را

گروهی شکل گرفته ،بایدها و نبایتدها تعیتین و متدیریت متیشتود.

فراهم می آورد تا تصتمیمات صتحیح سیستتمی و دقیتق بتر مبنتای

نتیجه این چرخه مهم در سازمان ،پرورش نیروی انسانی یادگیرنده و

شرایط زمان و مکان اتخاذ شود ،سازمان های امروزی ستازمانهتای

کیفی و سازمانی یادگیرنده و سرآمد بوده و رفتار فردی و گروهتی بتا

پیچیده ،پویا و رقابتی بوده و از مولفههای مختلفی تشکیل شدهاند ،از

احساس تعلق بیشتر به سازمان و در راستای تحقق اهداف سازمانی و

جمله :استتراتژی و اهتداف ،تکنولتومی و روشهتا ،نیترویانستانی،

افزایش کیفیت و کمیت تولید و ارایه کاال و خدمات خواهد شد.

مدیریت ،قوانین و مقررات ،منابع مالی و تجهیزات ،فرهنگ سازمانی،
جو سازمانی و ...که به منظور بقا و موفقیت سازمان بایتد تستهیلگتر
نیروی

گرایش

دانش

رفتار

انسانی

(رویکرد)

(معرفت)

فردی

کیفی و
یادگیرنده

فردی

فردی

اطالعات
دانش

رفتار گروهی

سازمان

(سازمانی)

یادگیرنده و

گرایش

(معرفت)

سرآمد

(رویکرد)

گروهی

گروهی

 .2فرایند مدیریت دانش
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در یک جمعبندی میتوان گفت:

 .5باید در چرخهی مدیریت دانش به تتیمستازی ،متذاکره و حمایتت

 .3نتای تحقیقات نشان می دهد که :رابطه مثبت و معنی داری بتین

توجه ویژه شود و به نیروی انسانی خالق و مبتکر و آموزش مستتمر

فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش وجود دارد .بین ابعتاد ستاختاری و

آنان ،بهعنوان منشا تحول و تولید بهتر عنایت ویژه گردد؛

ابعاد فرهنگی سازمان و مدیریت دانش رابطه معنی داری وجود دارد.

 .7در چرخهی مدیریت سازمانی ،باید به اشاعه دانش و ایجاد و ایجاد

بین بهره وری منابع انسانی و مدیریت دانش رابطته مستتقیم وجتود

فضای اعتماد و فرهنگ تستهیم بتدون محتدودیت هتا و مرزبنتدی

داشته و همدیگر را تکمیل می کنند .اگر فرهنگ سازمانی حتاکم بتر

سازمانی توجه شود؛

سازمان متحول نگردد ،ایجتاد و هتدایت دانتاییهتای جدیتد نتیجته

 .8در تهیه و اعمال مدیریت دانش به تاثیر مستقیم فرهنگ سازمانی

نخواهد داد؛

بر آن توجه شود و در جهت تعالی فرهنگ سازمانی بتهعنتوان بستتر

 .3باید دادهها به شکل مناسبی جمتعآوری ،مستندستازی و بتهطتور

اعمال مدیریت دانش سازمانی اقدام شود .بهعبتارت دیگتر ،بایتد بته

منظم ذخیره گردند؛

مجموعه ارزش ها ،باورها ،ادراکات و شیوهی اندیشتیدن و شتبکه ی

 .2دادهها و روشهای علمی تجزیه و تحلیل شده و به اطالعات

فرهنگی نیروهای انسانی سازمان توجه شود؛

مورد نیاز سازمان تبدیل شوند؛

 .3باید توجه نمود که هدف از اعمتال متدیریت دانتش در ستازمان،

 .0اطالعات براساس تجربیات اندوخته شده ،و به دانتش متورد نیتاز

افزایش بهرهوری ستازمانی استت .از ایتنرو در جهتت دستتیابی بته

سازمانی تبدیل گردند؛

بهره وری به مقوله هایی چون :خواستن ،توانستن ،امکان داشتن توجه

 .6اعمال مدیریت دانش در سازمان با حمایت مدیریت عتالی مقتدور

شود؛ و باید دقت نمود که جنبهی فرهنتگ بتر ایتن مولفتههتا تتاثیر

است؛

شایانی دارد.
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 .37سیدزاده ،میرحسین (« ،)3283بررسی کـارکرد هـای مـدیریت دانـش در

پینوشتها

دانشگاهها (مطالعه موردی دانشگاه پیام نور)» ،مجله مدیریت فرهنگتی ،ستال
چهارم ،ش  ،8تهران.
 .38سیدنقوی ،میرعلی؛ نریمانی ،مهدی و غالمحسینی ،حستین (« ،)3283فرهنگ

1. Masie
2. Deal & Kenedy
3. Denison
4. Adaptability culture
5. Mission culture
6. Involvemant culture
7. Consistency culture
8. Peters & Waterman

و استراتژی و تاییر آن بر ایربخشی سازمان با نگاهی بر مـدیریت دانـش»،

چشمانداز مدیریت دولتی ،شماره اول.
 .33صباغیان ،زهرا و اکبری ،سهیال (« ،)3283آموزش جامع سازمانی با رویکرد

آموزش بزرگساالن» ،انتشارات سمت ،تهران.
 .34فرجتتیمالیتتی ،امتتین؛ آخونتتدی ،ناصتتر و آبداربخشتتایش ،مرتضتتی (،)3233
«فرهنگ سازمانی؛ ابزار تحقیق بودجه ریزی عملیاتی شـهرداری» ،فصتلنامه
بینالمللی آموزشی ،پژوهشی و تحلیلی اقتصاد شهر ،سال پنجم ،شماره هفدهم.
 .21قانع بصیری ،محسن (« ،)3272از اطالعات تا آگاهی :نظریه تعادالت سه
جزیی شرکت ساختمانی نو ساختمان» ،تهران.
 .33قلتاش ،عباس؛ صالحی ،مسلم؛ جاودانی ،مریم و سینا ،حمید (« ،)3234رابطـه

منابع
 .3احمدپور داریانی ،محمود و مقیمی ،ستیدمحمد (« ،)3283مبـانی کـارآفرینی»،
انتشارات مهربان نشر ،تهران.
 .3احمدی ،سیدعلیاکبر و صالحی ،علی (« ،)3233مـدیریت دانـش» ،انتشتارات
دانشگاه پیام نور ،تهران.
 .2الوانی ،سیدمهدی (« ،)3288مدیریت عمومی» ،نشر نی ،تهران.
 .0برومند ،زهرا و رنجبری ،مریم (« ،)3288اقدامات راهبـردی مـدیریت منـابع
انسانی و عملکرد نوآوری با تاکید بـر نقـش مـدیریت دانـش» ،دو ماهنامته
توسعه انسانی پلیس ،سال ششم ،ش .30
 .6بیتتدختی ،علتتیاکبتتر امتتین؛ مکوندحستتینی ،شتتاهر و احستتانی ،زهتترا (،)3234

فرهنگ سازمانی و یادگیری سازمانی با مدیریت دانش اعضای هیات علمـی

دانشگاه آزاد اسالمی» ،فصلنامه اندیشههای تازه در علتوم تربیتتی ،ستال هفتتم،
شماره اول.
 .23قلیپور سلیمانی ،علتی (« ،)3283مبـانی سـازمان و مـدیریت» ،انتشتارات
وارسته ،رشت.
 .30قلیزاده ،محمدرضتا (« ،)3282بررسی جایگاه مدیریت دانش در دانشـگاه
فردوسی مشهد» ،پایاننامه کارشناسیارشتد رشتته متدیریت فنتاوری اطالعتات،
دانشگاه فردوسی مشهد.
 .36کشاورزی ،علیحستین و رمضتانی ،یوستف (« ،)3283بررسـی رابطـه بـین

«بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش در سازمان آموزش و

پرورش شهرستان سمنان» ،فصلنامه راهبرد ،سال بیستم ،ش .63
 .5پرچ ،مهرداد؛ یوسفیامیری ،مظاهر و ایمانی ،حستین (« ،)3233گفتارهـایی در

مدیریت رفتار سازمانی» ،کتابخانه فرهنگ ،تهران.
 .7سنگه ،پیتر و همکاران (« ،)3287رقص تغییر» ،ترجمه حسین اکبتری ،مستعود
سلطانی ،انتشارات آسیا ،تهران.
 .8جعفری ،مهدی؛ گرجی ،حسنابوالقاسم؛ صالحی ،مسعود و رستگاری مهر ،بابک
(« ،)3234رابطه عوامل ساختاری و فرهنگی سازمان با اسـتراتژی مـدیریت
دانش در مراکز آموزشی درمانی و عمومی دانشگاه علوم پزشـکی تهـران»،
مدیریت سالمت ،ش .30
 .3خندان ،مینا؛ مالزاده ،عباس و رفعت میالنی ،مژگان (« ،)3233تـاییر فرهنـگ

فرایند مدیریت دانش و شاخصهای فرهنگ سـازمانی از دیـدگااه رابینـز»،

چشمانداز مدیریت دولتی ،شماره سوم ،صص.36-05
 .35گودرزی ،محمود .ابوترابی ،مجتبی؛ دستیگردی ،مهدی و دستیگردی ،کتاظم
(« ،)3288مدیریت ورزشی» ،شماره دوم ،صص .343-330
 .37نیکپور ،امین و سالجقه ،ستنجر (« ،)3283بررسـی رابطـه بـین مـدیریت
دانش و فرهنگ سازمانی از دیدگاه اعضـای هیـات علمـی دانشـگاه علـوم

پزشکی کرمان» ،فراسوی مدیریت ،سال چهارم ،شماره .30
28. Davenport, T.H. & Prusak, L. (1998), “Working

سازمانی بر ارتقای درآمدهای پایدار مدیریت شهری با اسـتفاده از تکنیـ

they

فرایند تحلیل سلسه مراتبی ) ،»(AHPمجله اقتصاد شهر ،سال پنجم ،ش ،37
صص.83-84
 .34خیراندیش ،مهدی و افشارنژاد ،علیرضتا (« ،)3282استراتژیهـای مـدیریت
برای دانش شخصی و سازمانی» ،تدبیر ،سال پانزدهم ،ش  ،306صص.34-35
 .33دانش فرد ،کرماله و شهابینیا ،سعید (« ،)3283بررسی رابطه بـین فرهنـگ
سازمانی و استقرار مدیریت دانـش»( ،مطالعته متوردی شترکت نیتروی بترق
معاونت اجرایی شمال شرق تهران) ،فصلنامه مدیریت ،سال  ،7ش .37
 .33دری ،بهروز (« ،)3233نقش فرهنگ سازمانی در توسـعه مـدیریت مـالی
شهرداری» ،مجله اقتصاد شهر ،سال پنجم ،ش .37
 .32رهنورد ،فرج اله؛ صدر ،فاطمه (« ،)3288رابطه ادراک فرهنگ تسهیم دانش
کارکنان با عوامل سازمانی در دستگاههای دولتـی» ،فراستوی متدیریت ،ستال
دوم ،ش .8
 .30زارعیمتین ،حسن (« ،)3233مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته» ،نشر آگه ،تهران.
 .36زاهدی ،شمسالسادات و نجاری ،رضا (« ،)3287بهرهوری منـابع انسـانی و
مدیریت دانش» ،پیک نور ،سال ششم ،شماره اول.
 .35سیدجوادین ،سیدرضا؛ امامی ،مصطفی و رستگار ،عبدالونی (« ،)3283بررسـی

what

business

organization manage

knowledge: how

know,” Boston, Massachusetts, Harvard

school press.
”29. Debowski, SH. (2006), “Knowledge management,
Milton: John Wiley & Sons.
30. Greenberg, J. & Baron, R.A. (2000), “Behavior in
organizations,” Prentice-hall, Inc.,7th ed.
31. Masie, E.(1999), “Knowledge management,” in
http:/www.masie com/articles/knowl.html.
32. Petersen, N.J. & Poulfelt, F. (2002), “Knowledge
knowledge

of

”consultancies,

study

in action: a

management

in

management
management

Kaupmnnah of: Copenhagen business school.
33. Skyrme, D. (1997), “Measuring the value of
knowledge,” London, Business intelligence.

رابطه بین فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش (مطالعه موردی شـرکت ملـی

پاالیش و پخش فرآوردههای نفتی ایران)» ،فصلنامه علمی ت پژوهشی مدیریت
منابع انسانی در صنعت نفت ،سال چهارم ،ش .33

04

